ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วาดวยการจัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ
พ.ศ. ๒๕๒๘
อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๕ แก
ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ กําหนดใหโรงงานตองจัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสาร
มลพิษยืน่ ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ ๓ เดือนตามแบบและวิธกี ารทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดนัน้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดวางระเบียบวาดวยการจัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการจัดทํารายงานผลวิเคราะห
ปริมาณสารมลพิษ พ.ศ. ๒๕๒๘
ขอ ๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนผูกาหนดรายการและสารมลพิ
ํ
ษที่แตและโรงงานตองวิเคราะห
ขอ ๓. วิธีการเก็บ การรักษา และการวิเคราะหตัวอยาง
๓.๑ ตัวอยางนํา้ ใหใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบสุมตัวอยาง (Grab Sample) หรือแบบเฉลีย่
เก็บ (Composite Sample) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด สําหรับการเก็บรักษาและการวิเคราะหตัว
อยางจะตองไดตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater จัดทํา
โดย APHA, AWWA และ WPCF ฉบับลาสุด หรือของ United States Environmental Protection Agency หรือ
คูม อื การวิเคราะหนาทิ
ํ้ ้ง จัดทําโดยคณะกรรมการจัดทําคูมือการวิเคราะหนําทิ
้ ้งสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็บชอบ
๓.๒ ตัวอยางอากาศ การเก็บ การรักษา และการวิเคราะหตัวอยางจะตองใหไดมาตรฐานของ
Methods of Air Sampling and Analysis จัดทําโดย APHA และคณะฉบับลาสุด หรือของ United States
Environmental Protection Agency หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ขอ ๔. ความถี่และจุดที่เก็บตัวอยาง
๔.๑ ตัวอยางนํ้า
๔.๑.๑ โรงงานทีใ่ ชระบบบําบัดนําเสี
้ ยชนิดบอบําบัด (Stabilization Ponds) ใหเก็บ
ตัวอยางนําเสี
้ ยกอนเขาระบบบําบัดและนําทิ
้ ้งที่ระบายออกนอกโรงงานอยางนอยเดือนละครั้ง ในกรณีที่ยังไมมี
การระบายนําทิ
้ ง้ ออกนอกโรงงาน
ใหเก็บตัวอยางนําในบ
้
อที่มีนํ้าเสียบอสุดทายแทนการเก็บตัวอยางนําทิ
้ ้งที่
ระบายออกนอกโรงงาน
สํ าหรับกรณีที่เปนบอเก็บกักไมมีการระบายนํ้าทิ้งออกนอกโรงงานใหเก็บตัวอยางนํ้าเสียกอนเขาบอ
เก็บกักและในบอเก็บกัก อยางนอยเดือนละครั้ง การเก็บตัวอยางนํ้าเสียในบอเก็บกัก ใหเก็บจากบอที่มีระดับนํ้า
เสียสูงสุด หรือบอทีม่ นี ้าเสี
ํ ยเก็บกักไวนานที่สุด หรือบอใดตามแตกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกําหนดเปนกรณี ๆ
ไป
๔.๑.๒ โรงงานที่ใชระบบบําบัดนําเสี
้ ยชนิดอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ลาวในขอ ๔.๑.๑
ใหเก็บตัวอยางนําเสี
้ ยกอนเขาระบบบําบัดอยางนอยเดือนละครั้ง และนําทิ
้ ง้ ทีร่ ะบายออกนอกโรงงานอยางนอย

๒ สัปดาหตอ ครั้ง ยกเวนโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง ไดแก สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม ใหเก็บตัวอยางนําเสี
้ ยกอนเขาระบบบําบัดอยางนอยเดือนละครั้ง และนําทิ
้ ้ง
ทีร่ ะบายออกนอกโรงงานอยางนอยสัปดาหละครัง้
๔.๒ ตัวอยางอากาศ ใหเก็บตัวอยางอากาศตอไปนี้อยางนอย ๓ เดือนตอครั้ง
๔.๒.๑ ในบริเวณพืน้ ทีท่ างาน
ํ
๔.๒.๒ กอนเขาระบบปองกันอากาศเปนพิษ
๔.๒.๓ ทีอ่ อกจากระบบปองกันอากาศเปนพิษกอนระบายออกสูบ รรยากาศ
๔.๓ ตัวอยางนําและตั
้
วอยางอากาศนอกเหนือจากที่กลาวไวในขอ ๔.๑ และ ๔.๒ ใหเปนไปตามทีก่ รม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ขอ ๕. การทํารายงานผลวิเคราะหใหดาเนิ
ํ นการดังนี้
๕.๑ แบบรายงานผลวิเคราะหและตารางผลวิเคราะหใหใชตามแนบทายระเบียบนี้
๕.๒ ในกรณีทผ่ี ลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในนํ้าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานไมไดตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือในอากาศในบริเวณพื้นที่ทํางานหรือทีอ่ อกจากระบบปองกันอากาศเปนพิษ
กอนระบายออกสูบรรยากาศ ไมไดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ผูควบคุมดูแลจะตองระบุ
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแกไขเปนลายลักษณอักษรไวในแบบรายงานผลวิเคราะห
๕.๓ แบบรายงานผลวิเคราะห และตารางผลวิเคราะหทุกฉบับที่สงใหกรมโรงงานอุตสาห
กรรมตองใหบุคคลตอไปนี้เซนตชื่อรับรองความถูกตองดวย
๕.๓.๑ ผูควบคุมดูแลระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลและผูปฏิบัติงานประจํา
เครือ่ งระบบปองกันสิง่ แวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๒๘
๕.๓.๒ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
๕.๔ แบบรายงานผลวิเคราะหและตารางผลวิเคราะหใหเก็บรักษาไวที่โรงงาน ๑ ชุด พรอมที่
จะใหพนักงานเจาหนาทีข่ องกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบไดทกุ เวลา และรวบรวมสงกรมโรงงานอุตสาห
กรรม ๑ ชุด ทุก ๆ ๓ เดือน โดยกําหนดสงภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๘
(ลงนาม) พิศาล คงสําราญ
(นายพิศาล คงสําราญ)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รว.๑
แบบรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ ประจําเดือน……………………….…..พ.ศ……………………….
ชือ่ โรงงาน……………………………………………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที…
่ ………………….สถานที่ตั้ง เลขที…
่ …...หมูท …
่ี …..ซอย…….………..ถนน………….………..
ประกอบกิจการ…………………………………..……….โทรศัพท…………………..…………แขวง…….…………เขต……..…………จังหวัด………………….ไปรษณีย………………….
ก. วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ก
ข
ค
จ. ระบบปองกันสิง่ แวดลอมเปนพิษ มี ( ) ดานนําเสี
้ ย ( ) ดานอากาศเสีย
๑. ชนิดของวัตถุดิบ
……………………….
๒. ปริมาณที่ใชตอเดือน
ชนิดของระบบ
ผูป ฏิบัติงานประจําเครื่อง
ชวงระยะเวลา
ผูควบคุมดูแล
ข. กําลังการผลิตของโรงงาน
ชือ่ -เลขทะเบียน
รับผิดชอบ
ชือ่ -เลขทะเบียน
๑. ชนิดของผลิตภัณฑ
……………………….
๒. ระยะเวลาผลิต (ชั่วโมง/วัน)
……………………….
๓. ผลิตไดเปนคาเฉลี่ย/เดือน
……………………….
๔. ความสามารถสูงสุดของการผลิตในเดือนนี้ ……………………….
ค. ของเสียทีเ่ กิดขึ้นจากโรงงาน เชน นํ้าเสีย อากาศพิษ ขยะ กากตะกอน ฯลฯ ฉ. การทํางานของระบบฯ
ซ. ชนิดและปริมาณสารเคมี
( ) เดินระบบแบบตอเนื่องตลอดวันในระยะเวลา…….วัน
ทีใ่ ชในระบบ/เดือน
ชนิดของเสีย
เกิดจากขบวนการใด
ปริมาณ/เดือน
( ) เดินระบบเปนครัง้ คราว
ก.
ของการผลิต
เวลาทีเ่ ดินระบบ………………น. ถึง………………น.
ข.
วันทีเ่ ดินระบบ/สัปดาห จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
ค.
(วงกลมวันทีเ่ ดินระบบ)
ง.
ประสิทธิภาพของระบบขจัด
จ.
ง. การกําจัดกากตะกอน
ญ. ความเห็นของผูค วบคุมดูแลเกีย่ วกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแกไข
- วิธกี าจั
ํ ด……………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………..(ลงชื่อ)
- สถานทีท่ ง้ิ …………………………
…………………………………(ลงชื่อ)
(
)
- ระยะเวลาเก็บกักกอนนําไปทิง้ ……
(
)
ผูร บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- อืน่ ๆ……………………………….
ผูควบคุมดูแล
……………/……………/……………

รว. ๒

วันที่

หมายเหตุ

กําลังการผลิต
( /วัน)

ตารางผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในตัวอยางนํา/อากาศของโรงงาน………………………………………
้
ประจําเดือน………………………..พ.ศ…………………….
ปริมาณของเสีย
เวลาที่เก็บ
จุดที่เกิด
วิธีการเก็บ
ก
ข
ค
ง
( /วัน)
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
A
B
C
D

ก, ข, ค, ง, จ, หมายถึง
A, B, C, E, E, หมายถึง

จ
E

วิเคราะห
โดย

หมายเหตุ

ชือ่ ของสารมลพิษ
หนวยที่ใชในการวัดปริมาณสารมลพิษ………………………………………(ลงชื่อ) ……………………………………………….(ลงชื่อ)
(
)
(
)
ผูค วบคุมดูแลหองวิเคราะห
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
…...……../……..…./………….
……………../……………../……………..

รว. ๓
แบบรายงานการใชไฟฟาในระบบบําบัดนําทิ
้ ้ง ประกอบการรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษโรงงาน………………….………………………
ประจําเดือน…………………………..พ.ศ……………………………
วันที่
จดครั้งกอน
จดครั้งหลัง
จํานวนที่ใช
หมายเหตุ
วันที่
จดครั้งกอน
จดครั้งหลัง
จํานวนที่ใช
หมายเหตุ
๑
๑๖
๒
๑๗
๓
๑๘
๔
๑๙
๕
๒๐
๖
๒๑
๗
๒๒
๘
๒๓
๙
๒๔
๑๐
๒๕
๑๑
๒๖
๑๒
๒๗
๑๓
๒๘
๑๔
๒๙
๑๕
๓๐
๓๑
รวมปริมาณไฟฟาใน ๑ เดือน
บันทึกจากมาตรไฟฟาเลขที…
่ ……………………
เครือ่ งจักรทีใ่ ชในระบบบําบัดนําทิ
้ ้ง
๑………………………………จํานวนแรงมา………………….แรงมา
………………...……………………..(ลงชื่อ)
…………………………………………(ลงชื่อ)
๒………………………………จํานวนแรงมา………………….แรงมา
(
)
(
)
๓………………………………จํานวนแรงมา………………….แรงมา
ผูป ฏิบตั งิ านประจําเครื่อง
ผูร ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
วันที…
่ ………./…………./………….

